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Zápis 28. schůze Školské rady při ZŠ Zubří 
konané dne 04.09.2019 
 
Zahájení: 16.00  
Ukončení:  16.57 
Přítomni:   viz prezenční listina – přítomno 7 členů, nepřítomny a omluveni – Křenek, Pernicová. ŠR 

je usnášeníschopná – je schopno hlasovat 7 členů, na schůzi přítomen ředitel  školy Mgr. 
Stanislav Petružela. 

 
Schůzi řídil: předseda ŠR – Mgr. Marek Mikl 
Zapisovala: Mgr.  Svatava Martinátová 
 
Program:  
 

1) Přivítání a zahájení, proběhlo seznámení s návrhem programu – Mikl návrh programu schválen 
 

2) Rekapitulace minulých úkolů -  nesplněn úkol kontaktu zastupitelstva a předložení vize stran 
potřeby a společenské poptávky komunitního centra v Zubří, Mikl provede řešení ve spolupráci 
s paní Oplatkovou či panem Randýskem přes schůzi zastupitelstva. 

 
3) Projednání a schválení školské dokumentace  

 
a. Výroční zpráva školy 

Mikl - zaslal všem členům znění v elektronické podobě, již předjednáno, povedl vstupní 
seznámení. 
Petružela - provedl zevrubnou rekapitulaci, vyzdvihl úspěchy školy, preventivní činnost a úsek 
projektů. 
Oplatková – vznesla upřesňující dotaz porovnání prospěchu sportovních a nesportovních tříd, dále 
pak žádá vysvětlení, proč je závěr VZ takřka totožný s minulou VZ, nedochází ve škole k posunu? 
Petružela – činnosti se opakují, úkoly se opakují, proto je i znění závěru velmi podobné. 
Machalová – co je obsahem účasti na projektu Šablony 2. 
Mikl – provedl informaci v tomto duchu - Základní škola Zubří, okres Vsetín se zapojila do výzvy 
MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha), 
a po procesu hodnocení a schválení získala částku 2 354 431,00 Kč. Projekt má název Šablony  
pro zuberské školství II a registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014180. Realizace začala 
1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021. Cílem tohoto projektu je zlepšení kvality vzdělávání  
a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků a zvyšení kvality vzdělávání 
a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.  Stěžejní část finanční podpory, 
kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta (tato 
aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům 
ohroženým školním neúspěchem) a školního kariérového poradce. Další část finanční podpory 
bude směřovat na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv, tandemovou výuku, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, zapojení ICT technika  
do výuky, využití ICT ve vzdělávání, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 
projektové dny a badatelský klub. 
 
Mikl – ukončil diskusi, nechává hlasovat 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 
 
Usnesení : ŠR schválila znění dokumentu Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním 
roce 2018/2019, č.j. ZŠ-Zu/439/2019. 
 

b. ŠVP - dodatek číslo 3 
Mikl - zaslal všem členům znění v elektronické podobě, již předjednáno, povedl vstupní 
seznámení. 
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Petružela - provedl komentář ke změnám plynoucí z organizace výuky ve šk. roce 2019/2020 – 
konverzace NJ a Dramatická výchova, změny korespondují s požadavky výuky a nastavením 
jasných pravidel. 
 
Mikl – ukončil diskusi, nechává hlasovat, 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 
Usnesení : ŠR schválila znění dokumentu DODATEK K ŠVP ZV č.3, č.j. ZŠ-Zu/450/2019 
 
 

c. Školní řád 
Mikl - zaslal všem členům znění v elektronické podobě, již předjednáno, povedl vstupní 
seznámení. 
Petružela – seznámil přítomné podrobně s rozsahem změn (začlenění novely školského zákona – 
povinnosti a práva PP a žáků, pravidla vztahů dětí a PP, organizace vyučování – změny v polední 
přestávce, změny v pořádání exkurzí, lyž. výcviku, zimního soustředění sport. tříd a plavání, 
docházka do školy – změny v postupu při neomluvených absencích) 
Mikl – ukončil diskusi, nechává hlasovat, 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 
 
Usnesení : ŠR schválila znění dokumentu Školní řád, č.j. ZŠ-Zu/440/2019 

 
4) Projednání dalších koncepčních dokumentů školy 

a. Vlastní hodnocení školy a Plán dlouhodobého rozvoje školy 
Petružela - komentuje současně oba dokumenty, neboť k sobě významově patří, jedná se  
o strategii, rozvoj školy a kompletaci naší dokumentace vůči ČŠI, jako ŘŠ tímto konkretizuje 
dlouhodobé cíle při rozvoji školy s ohledem na reálnost uskutečnění, máme sice plány, ale také 
nutné úkoly investic (kotelna školní 540, projekt oprava tělocvičny, projekt školní hřiště na staré 
škole, tamtéž velkou akci obnovy WC), je nutné sáhnout i do fondů školy a rezerv, vedení řeší 
akce s ohledem na prioritu ve spolupráci se zřizovatelem. 
 
Mikl – ukončil diskusi, provádí usnesení. 
 

a. Usnesení : ŠR projednala a vzala na vědomí dokumenty Vlastní hodnocení školy ZŠ-
Zu/441/2019 a Plán dlouhodobého rozvoje školy ZŠ-Zu/451/2019. 

 
 

5) Informace k tématu kybešikana 
 
Mikl komentuje činnosti školy, které byly iniciovány zpětnou vazbou na diskusi okolo dění 
v městské knihovně, zhodnotil legislativní a právní stanoviska a postoje školy, škola dle zákona 
koná preventivně, v rámci toho již proběhlo školení pro pedag. pracovníky a v rámci spolupráce 
třídních učitelů, preventistky školy a dalších subjektů proběhne školení pro rodičovskou a školní 
zainteresovanou veřejnost, škola je jen přenašeč informace, pro zachování objektivity  
a profesionality byly školení svěřeny školícím firmám, škola není garantem těchto osvětových 
zdrojů 
Oplatková, Višinka – mají dotazy na školení dětí a pedagogických pracovníků 
Mikl, Petružela – popisuje obsah, zaměření a organizaci jednotlivých školení 
 
 

6) Diskuse, různé 
 
Petružela - informuje přítomné o problematickém stavu personálního obsazování školství 
Oplatková – vyjadřuje optimistický názor na rozvoj školy, jako instituce s posláním jak  
ve vzdělávací, tak zvláště ve výchovné oblasti, přeje všem ped. pracovníků mnoho úspěchů 
v novém šk. roce. 
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7) Závěr 
 
Mikl - předpokládá další termín na jaře 2020, provádí poučení o zápise a 16: 57 ukončil schůzi  
a poděkoval za účast .  

 
 

Zhotovila  a kontrolovala: Mgr. Svatava Martinátová 
 

Schválil: Mgr.Marek Mikl, předseda ŠR     V Zubří 10.9.2019 


